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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että erityisesti EU:n koulutus-, kotouttamis-, maahanmuutto-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan yhteydessä on tarpeen lisätä tietoisuutta naisten tilanteesta; 

2. pyytää jäsenvaltioita suojelemaan naisten oikeuksia, edistämään tasa-arvoa ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä torjumaan kaikenlaista hyväksikäyttöä ja syrjintää työmarkkinoilla; 

3. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään työn vuoksi ulkomaille muuttavien naisten turvallisuutta 
ihmiskaupalta suojelemiseksi; 

4. katsoo, että vähemmistöyhteistöistä tulevien naisten kulttuuritaustojen ja/tai perinteiden 
kunnioittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota; 

5. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön naisten oikeuksien suojelua ammatillisen 
liikkuvuuden yhteydessä koskevia säännöksiä suunnitellessaan kansallisia toimintalinjoja, 
jotka liittyvät liikkuvuuteen ja/tai muuttoliikkeeseen, sekä kansallisia uudistusohjelmia ja 
kiinnittämään erityistä huomiota Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ohjelmakaudella 
2014–2020 ja sen jälkeen rahoitettavien kansallisen tai alueellisen tason operatiivisten 
toimintaohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen; 

6. korostaa, että hyvät käytännöt tulevat näkyviin ja toimenpiteet tuottavat tuloksia 
alueellisella ja/tai paikallisella tasolla, jos kyseinen asia on erityisenä tavoitteena tai 
painopisteenä näissä toimintaohjelmissa tai se on erityisenä horisontaalisena 
painopisteenä; 

7. kehottaa jäsenvaltioita edistämään kansallisia, alueellisia ja paikallisia hankkeita, jotka 
edistävät naisten osallistumista yhteisön vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystoimintaan;

8. rohkaisee jäsenvaltioita helpottamaan paikallis- ja alueviranomaisten menettelyjä, jotta 
voidaan 

– suunnitella ja toteuttaa erityisiä yhteisörakentamisen toimintaohjelmia, joihin naiset 
voivat osallistua, 

– kiinnittää aiempaa enemmän huomiota muuttajayhteisöjen naisten erityistarpeisiin, 

– tukea voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toteuttamia yleistä tietoisuutta lisääviä 
kampanjoita, joissa keskitytään kansainvälisten yhteisöjen naisiin, kuten ulkomaille 
muuttaneiden puolisoihin ja kumppaneihin, 

– kehittää kotouttamisohjelmia, psykologisen tuen saantia ja kotouttamishankkeita; 
korostaa, että käytännön toimenpiteet ovat hyödyllinen apu ongelmien 
ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa;

9. suosittaa perustamaan eurooppalaisen neuvontapalveluverkon, joka auttaa paikallisia 
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vastaanottavia yhteisöjä käsittelemään ongelmia antamalla niille tietoa, asiantuntemusta ja 
ohjausta naisten kotouttamisessa;

10. korostaa, että paikallisen tapojen ja sosiaalisen ympäristön ymmärtäminen on keskeinen 
tekijä yhteiskuntaan sopeutumisessa; 

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tutkintotodistuksien ja ammattipätevyyksien 
vastavuoroisen tunnustamisen ja helpottamaan tunnustamismenetelmien 
yksinkertaistamista; 

12. toteaa, että tapauksissa joissa itse tunnustaminen ei ole pääasiallinen ongelma, prosessin 
päätökseen saamiseen kuluva aika saattaa saada aikaan huonon alun uudessa 
vastaanottavassa ympäristössä Euroopan unionissa. 


